HET VERHAAL VAN MIJN VADER, WALTHER
Getuigenis van Frédéric M

Ik heb er lang over gedaan om het te schrijven, het was niet gemakkelijk. In
2006 verschenen de eerste tekenen: adressen die verkeerd op postkaarten
waren geplaatst, ongebruikelijke spelfouten, wachtwoorden die op het
werk waren vergeten ... In het begin werden deze tekens alleen gezien
vanwege stress op het werk. Dit was toen de meest voor de hand liggende,
meest logische verklaring. In 2007 kwamen de signalen steeds vaker en ook
meer uitgesproken voor: mijn vader had hulp nodig bij bepaalde handelingen,
voelde zich steeds minder comfortabel in bepaalde situaties, kon niet altijd
zijn gedachten ordenen. Zonder het te weten waren wij toen getuige van
het begin van een ziekte die evolueerde naar het verdwijnen van zijn totale
autonomie.
Na overleg met de huisarts werden verdere onderzoeken uitgevoerd. Het
vonnis viel: de ziekte van Alzheimer of een aanverwante hersenziekte. Zo
jong? Mijn vader was toen pas 57 jaar oud geworden. Vader van twee kinderen,
actief, meertalig, niets liet vermoeden dat mijn vader voorbestemd was om
deze ziekte te ontwikkelen.
Mijn vader heeft zijn lot altijd met een zekere waardigheid aanvaard en gedragen. Hij accepteerde het feit dat er
destijds en tot op vandaag geen effectieve behandeling bestond om de progressie van deze ziekte, die vreet aan de
hersenen, te stoppen. Hij was gesloten en sprak niet openlijk over zijn ziekte. Het enige dat voor hem van belang was,
was dat de manier waarop anderen naar hem keken niet veranderde. Hij was er zich terdege van bewust dat de last
van de ziekte bijna moeilijker was voor de naasten rond hem en vooral voor mijn moeder die er van in het begin tot op
het einde voor hem was.
Jaren gaan voorbij en de ziekte vordert snel, veel te snel. In 2010 wilde mijn vader stoppen met werken, maar dat
werd hem geweigerd. De symptomen van de ziekte werden steeds zichtbaarder en het werd steeds moeilijker om
ze te verbergen. De rest van de familie werd toen ook op de hoogte gebracht, nadien ook enkele vrienden. Het
onvermijdelijke gebeurde: de blik van sommige mensen sprak boekdelen. Verschillende mensen, gelukkig niet de goede
vrienden, reageerden met angst voor de ziekte. Ze wilden de gevolgen van dit kwaad niet zien en zegden ' we houden
liever een goede herinnering aan Walther'. De banden werden stilaan verbroken. En toch, ook al was vader niet helemaal
dezelfde meer, hij was er wel nog steeds. Hij was er voor de geboortes van zijn kleinkinderen en ondanks zijn totaal ander
gedrag dan andere volwassen personen, werd hij hun geliefde ‘papy’.
Mijn moeder ervaarde als geen ander de moeilijkheid om samen te leven met een persoon die totaal afhankelijk werd.
Het was voor haar een grote bron van stress en vermoeidheid: een groot deel van de last van onze papa rustte op haar
schouders. De meest zichtbare elementen vertoonden zich in de kleine dagelijkse handelingen. Zo werd bijvoorbeeld
het aantrekken van de schoenen opeens erg ingewikkeld. Vader moest ze eerst vinden en dan nog aan de goede voet
aantrekken om tenslotte geconfronteerd te worden met de moeilijkheid om de veters te strikken. Al deze kleine
dingen werden steeds hogere bergen om te overwinnen. Zonder de hulp van een geliefde werd het dan ook erg moeilijk
om voldoende autonomie te bewaren, om nog alleen te leven. En zelfs met een geliefde aan zijn zijde en omringd door zijn
familie werd het steeds een zwaardere beproeving.
Overdag vereiste de zorg voor mijn vader steeds meer en meer aandacht. De nachten brachten ook weinig rust. Vader
werd gemakkelijk terug wakker, bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan, maar ook daarvoor had hij hulp nodig. Mijn vader
was 's nachts soms nog meer gedesoriënteerd. Daarom hebben wij besloten om een beurtrol in te richten om bij papa te
slapen en zo de taak van mama te verlichten.
Het was dus niet alleen fysiek maar ook en vooral psychologisch dat mijn moeder erbij betrokken was. Deze psychologische
last werd nog zwaarder om dragen omdat zij meer en meer werd geconfronteerd met de geleidelijke geestelijke
achteruitgang van de persoon met wie ze al die voorgaande jaren haar leven gedeeld had. We waren hulpeloos getuige

.. / ..

van deze onvermijdelijke achteruitgang die, dag na dag, de man die we gekend hadden als echtgenoot, vader, broer of
vriendin deed verdwijnen. Dit psychische lijden werd gedeeld door de rest van het gezin, inclusief de kinderen. Dat ik geen
echte gesprekken meer met mijn vader kon voeren wanneer ikzelf vader geworden was zal ik voor altijd blijven missen.
De blikken en reacties van anderen werden ook een bron van extra stress. Mijn vader had hulp nodig bij het eten op
restaurant en of we het nu leuk vonden of niet, op de gezichten van de andere aanwezige mensen konden we zo de
vraagtekens aflezen.
Maar zoals in alle situaties: niets is ooit helemaal zwart. Er waren ook nog steeds momenten van geluk.
Tot op het einde kreeg mijn vader altijd een glans in zijn ogen wanneer ik hem thuis kwam bezoeken, een kleine glimlach
was mooi om te zien en deed mij veel plezier. En zelfs toen de bezoeken steeds meer in stilte gebeurden, heeft de
geruststellende aanwezigheid van zijn familieleden mijn vader geholpen om zijn ziekte te dragen. Toen zijn kleinkinderen
hem kwamen bezoeken, was hij zeer tevreden en wilde hij steeds met ze meespelen.
Mijn vader stierf op 22 maart 2018 in het Woonzorgcentrum Sainte-Monique te Brussel, omringd door zijn familie en door
de toegewijde zorgverleners en andere bewoners van de zorginstelling.
Als getuigen die werden geconfronteerd met de ziekte en de dagelijkse evolutie ervan, willen we nu zeer graag helpen
om het onderzoek vooruit te helpen zodat de oorzaken van deze vreselijke ziekte snel ontdekt worden en er dan
eindelijk medicaties ontwikkeld kunnen worden om ze te bestrijden. Daarnaast is het de taak van de overheid niet alleen
om het onderzoek te financieren maar ook om de nodige middelen vrij te maken die kunnen zorgen voor een betere
coördinatie tussen de verschillende hulpverlenende instanties die patiënten en familieleden bijstaan.
Daarbij komt nog het compleet gebrek aan politiek bewustzijn van de ziekte van Alzheimer. Vooral de zeldzame, maar
steeds vaker voorkomende gevallen van "jonge" patiënten zoals mijn vader, wordt totaal onderschat en onderkend.
Momenteel is er in België geen instelling die aangepast is om deze personen met jongdementie op te vangen. Onze
Nederlandse en Franse buren daarentegen zijn zich wel bewust geworden van de progressie en ernst van deze ziekte, en
ze besteden er dan ook veel meer aandacht aan en maken meer en meer middelen vrij om ze te overwinnen.
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Tot slot wil ik nog dit zeggen : als er iets is dat moet veranderen is het het feit dat we niet langer mogen wegkijken
van deze ziekte, maar ze moeten (h)erkennen en aanpakken, dit voor het welzijn van patiënten en verzorgers. Door de
problemen onder ogen te zien slagen we erin ze op te lossen, dus; door de ziekte onder ogen te zien en naar een oplossing
te zoeken zal er een dag komen dat we ze overwinnen en dat genezing mogelijk is.
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